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Súlyos börtönre Kélték 
az egyetemi hallgatót 
és betörőbandáját 

(A Délmagyarország munkatársától') A szegedi 
törvényszék Molnár József-tanácsa hétfőn egész 
napon át tárgyalta Koronczay László 22 esztendős 
budapesti egyetemi hallgató és fdrsainalr íopási 
ügyét. Két hónappal ezelőtt történt, hogy a rend 
őrség egy kerékpárlopási üggyel kapcsolatban 
nagyszabású bűnszövetkezetet leplezett le. A szö-
vetkezet vezére Koronczay László volt, mig tagjai 
ifj. Kőnig Károly 24 esztendős szegedi sütősegéd, 
C\íky Imre 24 esztendős budapesti villanyszerelő 
és Hunyady Nagy Sándor temesvári illetőségű 
szegedi román katonszökevény. A négy fiatalem-
ber sorozatos kerékpárlopásokat követett el Sze-
geden, azonkívül két betörést is elkövettek, töb-
bek között ők fosztották ki a vágóhid melletti kis 
trafikot is. Koronczavnak nagyszabású tervei is 
voltak. Elhatározta, hogy a szegedi klinikákról tár-
sai segítségével 

morfint és kokaint lop 

és a kábítószereket a fővárosban Jó áron értéke-
siti. A szegedi rendőrség azonban idejekorán ár-
talmatlanná tette a veszedelmes társaságot. Ko-
ronczayt és Csikyt Pesten fogták el. 

A hétfői főtárgyalásra rajtok kívül idézést ka-
pott dr. Simon György zálogháztulajdonos, Szin-
berger Sámuel zsibárus és Rácz Géza szegedi la-
kos is, akik a lopott holmit zálogul vették, illetve 
megvásárolták a tolvajoktól. A főtárgyalás reg-
geltől estig tartott. Koronczay, aki 

ismert és előkelő székesfehérvári csa-
lád gyermeke, 

elmondotta, hogy mint gyümölcsfaügynök került 

Szegedre és itt ügynökölt egy darabig, de minden 
eredtaény nélkül. Soha sem volt azelőtt büntetve, 
mégis, amikor kereset nélkül állott, elhatározta, 
hogy lopások utján fog segíteni magán. Megismer-
kedett a banda többi tagjával és aztán először 
kerékpárokat lopkodtak az uccákról, majd gyors 
egymásutánban két betörést is elkövettek. A lo-
pott gépekt átszerelték és átfestették és ugy érté-
kesítették. 

A többi vádlott is beismerő vallomást tett, 
egyik-másik ugyan nem mindent ismert be; ta-
gadták, hogy valamennyien mindegyik lopásban 
résztvetek volna. 

Az orgazdasággal vádolt dr. Simon György is 
tagadta a terhére rótt cselekményt, azt állította, 
hogy fogalma sem volt a zálogházának a biciklik 
lopott volláról, különben sem ő, hanem becsüse 
vette át azokat. 

A bíróság néhány tagiu kihallgatása, valamint 
dr. Goltner Dénes ügyé*, dr. Réthíj Lajos, dr. 
Habermann Gusztáv, dr. Szécsy György, dr. Adler 
Dezső és ifj. Dobay Gyula perbeszédei után az 
esti órákban hirdette ki ítéletét, amelyben Koron-
czay Lászlót 6 rendbeli lopás és egyrendbeli foly-
tatólagosan elkövetet orgazdaság büntette miatt 1 
év és 4 hónapi, ifj. Kőnig Károlyt 8 rendbeli lo-
pás és egyrendbeli folytatólagosan elkövetett or-
gazdaság büntette miatt 1 év és 6 hónapi, Csiky 
Imrét kétrendbeli lopás és egyrenábeli orgazda-
ság büntette miatt 8 hónapi, Hunyady Nagy Sán-
dort pedig háromrendbeli lopás és egyrendbeli foly-
tatólagos orgazdaság miatt 10 hónapi börtönre 
ítélte. A többi vádlottat ellenben felmentette az 
ellenük emelt vád alól. 

A szegedi kisiparosság 
közigazgatásai sérelmeit tárgyalták 
az ipartestület előfjárósági 

Indiívánu a szakmai irányárak megállapítására 
(A Délmngyarország munkatársától.) A sze-

gedi ipartestület elöljárósága hétfőn délután 
tartotta ezévi első ülését. Az elnöki előter-
jesztések során dr. G y u r i s István titkár is-
mertette azt a kisgyüjési határozatot, amely a 
tüdőbeteggondozó építésével kapcsolatban a 
kisipari Közmunkákra vonatkozott. Bejelentet-
te az elnökség, hogy dr. P á l f y József pol-
gármester már utasította is a mérnökségét, 
hogy a kisiparosoknak juttasson megfelelő 
közmunkákat és egyben eltiltotta, hogy a pá-
lyázati adatok szolgáltatásánál olyan iparosok 
is közreműködjenek, akik maguk is résztvesz-
nek esetleg a közmunkákban és a pálvázatok-
nál. 

Az ipartestület elnöksége ezzel kapcsolatban 
felli ivta az illetékes szakosztályokat, hogy ál-
lilsák össze azok névsorát, akik a városnak 
dolgozni szoktak. Az ipartestület majd bizo-
nyos számú iparoscsoportot jelöl ki időnkint 
és felkéri a mérnöki hivatalt,, hogy azokat 
egymásután foglalkoztassa az előforduló köz-
mű nkáknál . 

K ö r m e n d y Mátyás elnök belelentette, 
hogy a kisiparosságnak az inségmunka kereté-
hen való foglalkoztatása végett tárgyalásokat 
folytatott a város hatóságával. A polgármester 
ez ügyben bizottságot h ív egybe rövidesen. Ki-
fogásolta Körmendy elnök, hogy a város az 
uiszegedi strandfürdőt is inségmunka keretében 
épittettc fel, holott az első évben a strand a be-
fektetett építési költség felét már be is hozta. 

V ö r ö s József aziránt intézett kérdést az 
elnökséghez, igaz-e, hogy a város törvényha-
tósági bizottságának iparostagjai iparosp'ártot 
alakítottak? Körmendy elnök válaszában kö-
zölte, hogy a párt megalakult és ennek követ-
ktzménye volt az ismeretes kisevülési felszó-

lalása is. Az iparospárt főkép az inségmunka 
je!enlegi rendszere ellen és az iparosság érde-
keinek hatásosabb megvédését tűzte ki céljául 

Az elöljáróság ezután az ipartestület 1937. 
évi költségvetését tárgyalta. A költségvetés 
végösszege 48.329 pengő 83 fillért tesz ki. A 
kiadás 48.283 pengő 96 fillér, a bevétel ezzel 
szemben 48.329 pengő 83 fillér. A nagyobb költ-
ségvetési tételek a következők: 

Kiadás: személyzet fizetése 15.876 pengő, ka-
mat, törlesztés 16.157, adó, közüzemi dijak 
1000, ingatlankarbantartás 1000, fűtés, világí-
tás 1200. segélyezés 300. öreg iparosok otthona 
fenntartása 2600, vegyes kiadás 5400 pengő. 

Revételi tételek: beiratási dí j : 4000, tagság! 
d i j 17.000. hátralék 5000, lakás és vendéglő 
után bevétel 8000, nagyteremből bevétel 3200, 
billiárd-. teke-bevétel 700 pengő. 

Az elöljáróság S t o f á n d e l Károly felszó-
lalása után elfogadta az 1937. évi költségve-
tést. 

Foglalkozott az előliáróság a közgyűlés elő-
készítésével is. Az évi rendes közgyűlést feb-
ruár 21-én tartják meg, amelyen a tisztújítást 
is megejtik. Az elöljáróság a jelölőbizottságot 
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már ki is küldte, ennek tagjait a következők-
ben ¡elölte ki: L a k ó Antal, B a l o g h Péter, 
N a g y Mátyás, K o v á c . s János, F o r g á c s 
István és Z a v i z a Lajos. 
• Dr. G y u r i s István titkár bejelentette az 

elöljáróságának, hogy C s u r y Ferenc órásmes-
ter, aki 25 esztendeje folytatja iparát, a jubi-
leuma alkalmából 25 pengőt adományozott az 
iparosok aggháza javára- K i s s István kőmű-
vesmester annakidején 100 pengős kölcsönköt-
vényt jegyzett az iparcsarnok építésénél. Most 
a kötvényt az iparos aggháznak engedte át. 
Az előliáróság az adományokért köszönetét fe-
jezte ki, Csury Ferenc órásmestert pedig ju-
bileuma alkalmából átiratban üdvözli. 

L a k ó Antal a következő indítvánnyal sze-
repelt az elől járósági ülésen: ' 

— Indítványozom, utasítsa az előliáróság az 
elnökséget, hogy a szakosztályi veztőségek ha-
ladéktalanul hivassanak össze és szakmánkint 
dolgozzanak ki irányárakat. Indítványomat az 
tette indokolttá, hogy a kormánvhatóság életre 
hívta az árelemzó bizottságot, melvnek joga 
van bármely szakmától bármikor irányárat 
kérni. Szükségesnek tartottam ezen indítvány 
megtételét azért is. hogy ne érje meglepetés az 
iparosságot. 

Az előliáróság elhatározta, hogv az indít-
ványt érdemileg a legközelebbi, februári ülé-
sén tárgyalja. 

Eckhardt Tibor 
szombathelyi beszéde 
l ltabü támadás a bein ̂ mi-

niszter ellen 
Szombathely, január 11. Eckhardt Tibor, a kis-

gazdapárt vezére vasárnap Szombathelyen nagy 
politikai beszédet mondott. Eckhardt előadása 
délelőtt fél 11 órakor kezdődött a kultúrházban, 
ahol a Duna-medence problémáiról beszélt és 
ennek során ai Erdélyien elnyomott magyarságról, 
a csehek szovjetbarátságáról. Megállapította, hogy 
a kisantant tujsulya megszűnt Középeurópában, 
ez a római egyezménynek köszönhető. Most, hogy 
megszűntek a diktátumok lehetőségei, lehetséges-
nek és szükségesnek tart egy kompromisszumos 
megegyezést a szomszédokkal. Magyarorzdgon nem 
fog múlni a közeledési kísérletek lehetősége. 

' Eckhardt ezután tisztelgő látogatást tett a 
püspöknél. Útjára mintegy 2500 ember kisérte el. 
Később bankettet rendeztek tiszteletére. A banket-
ten Eckhardt éles támadást intézett Kozma Mik-
lós belügyminiszter ellen. Bevezetőben a parancs-
uralmi kísérletek bukásáról beszélt. 

— Ha szembcnálltam és szemben fogok állni 
Kozma belügyminiszter úrral — mondotta —, azt 
azért teszem, mert a diktatórikus kísérletek ide-
jén 6 nem a diktatúrával szemben foglalt állást, 
hanem konkurrensként jelentkezett Marton Bélá-
val szemben. 

— Mikor Gombos miniszterelnök ur súlyos be-
tegsége idején a politikai jövőre kellett gondol-
nom, Darányi Kálmán mellé álltam, mert láttam, 
hogy a korrekt, az alkotmányos, a törvényes, sza-

' had fejlődés álláspontját vallja. Kozma Miklós 
j elsősorban felelős azért, ami 1935-ben történt. Ő 

miniszterelnöki ambíciókkal jelentkezett, jelentke-
zése nem az alkotmányosság és törvényesség, ha-
nem a diktatúra és a törvénytiprds jegyében tör-
tént. Kozma Miklós ugy készült a miniszterelnök-
ségre, hogy gyiiléstilalmi rendeletet bocsátott ki 
és a független kisgazdapártot, mint a bolsevizmus 

i szálláscsinálóját igyekezett beállítani. Ha a bel-
! ügyminiszter ur azt akarja, hogy vele szemben 

állásfoglalás a mi részünkről ne történjék, annak 
egy módja van: 

— Mondjon le arról, hogy naki ott, ahol pár-
tunik tagjai is jelen vannak, személyes bizalom 
nyilvánittassék. Komolyabb dologokról van szó: 
legyen meg a titkos választójog. Ha ilyen inci-

j densek adódnak, azokat nem személyi ellentétek, 
hanem országos aggodalom szüli, hogy a legalkal-
matlanabb személyekre vannak bizva olyan ér-
dekek, amelyeknek kiszolgálására teljesen képte-
lenek. Darányinak mi egy fűszálat sem akarunk 
az útjába tenni. Kívánjuk, hogy törekvései minél 
sikeresebbek legyenek. Csak azt sajnáljuk, hogy 
olyan garnitúrával kellett elindulnia, amely nem 
hordja magában a siker garanciáját. 

Eckhardt ezután még a nyilaskeresztes oldalról 
ellene intézett támadásra válaszolt. 

— Nékem semmi hozzátennivalóm nincs ahhoz, 
amit a nyilaskeresztes vezérek maguk között egy-
másról mondanak... — szólt Eckhardt, mire fer 
geteges derültség robbant ki a tömésből 


